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HRY PRO ROZVOJ SPOLUPRÁCE

Soupeřivost i spolupráce jsou cenné schopnosti. Obě dvě bychom měli 
u dětí rozvíjet a vyvažovat: Kdo je méně obratný a zdatný, může např. 
vyniknout nápaditostí, která pomůže jeho skupině vyhrát atd.

Čtverec z lana
Hráči si zavážou oči. Každý se během hry musí stále držet lana. Společným úkolem 
pro skupinu je vytvořit z lana svázaného na koncích pravidelný čtverec (obdélník 
nebo trojúhelník).

Varianty:
Zkuste to znova, beze slov, ale jsou dovoleny zvuky (pískání, vrčení a štěkání, 
houkání atd.).
Dvě skupiny, každá se svým lanem, soupeří, která bude mít obrazec dřív hotový.

Kde je teď Jirka?
Hráči chodí libovolnými směry. Hledí si do očí a sledují navzájem své pohyby. Na zna-
mení všichni zavřou oči a strnou, „zkamení“ v postoji, ve kterém zrovna jsou. Vedoucí 
hry se ptá: „Kde je Jirka? … Kde je Marcela?…“ atd. Hráči nato mlčky poslepu 
ukážou směrem, kde se domnívají, že je pojmenovaný hráč, pak otevřou oči.

Varianta:
Každý jde poslepu zvoleným směrem; kdo dorazí ke jmenovanému hráči, zůstává 
ve hře. Ti, kteří došli jinam, si jdou sednout.

V čem jsme stejní a v čem jiní
Hráči chodí prostorem. Na tlesknutí chytí nejbližšího a vytvoří se dvojice. Každý 
dostane papír, přeložený na polovinu, a tužku. Do jedné půlky píše, co mají oba ve 
dvojici společného, a do druhé to, v čem se liší. Následně si o tom popovídají.

Varianty:
Totéž v kruhu a dvojice vytvoří ti, co stojí přímo naproti sobě.
Totéž a dvojice vytvoří ti, kteří si jdou navzájem trochu „na nervy“.

•

•

•
•
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Malujeme slovy
Nejprve každý namaluje svůj obrázek pastelkami na menší papír. Přikryje ho a nikomu 
neukazuje. Hráči vytvoří dvojice, usednou zády k sobě a menší v každé dvojici svůj obrá-
zek popíše. Vyšší mu pozorně naslouchá a zkusí namalovat podle popisu stejný obrázek.

Pak si vymění role a svou kresbu popisuje větší menšímu. Menší ji podle jeho 
popisu kreslí. Nakonec hráči ve všech dvojicích porovnají dvojice obrázků a mluví 
o tom, co si při hře uvědomili a co zažili.

Varianty:
Každý nakreslí svůj autoportrét. Menší ho pak popíše partnerovi, a ten ho podle 
popisu kreslí. Potom si vymění role a nakonec spolu obrázky porovnávají.
Dvojice vytvoří hráči, kteří si jdou spolu trochu „na nervy“.

Hija, hotdaun, hojí!
(Podle Sandry Tittoni)
Jde o spontánní, bezprostřední vyjádření a uvolnění pocitů. Hráči si po kruhu 
posílají jeden druhému stejný výrazný pohyb a s pokřikem „hija, hotdaun, hojí!“ do 
něj každý zapojí celé tělo. Když gesto oběhne kruh, další pošle zas svoji variantu. 
Musejí dobře vnímat rytmus a rychle zareagovat.

Varianty:
Jiným pohybem, na kterém se domluví, mění hráči směr.
Určitý pohyb (gesto) znamená, že se další hráč v daném směru vynechává, 
a pokračujeme ob jednoho.

Obraz prostředí
Hráči při svižné hudbě pohybově improvizují. Vedoucí hry tleskne a přeruší hudbu. 
Oznámí nějaké slovo, pojem, např. jste výloha módního salonu, zastavárna, kou-
pelna, půda, sklep, mořské dno… A každý se hned mlčky „promění“ v nějakou 
věc, která do daného prostředí patří – v nábytek, fíkus, v kámen, ve starou kytaru 
atd. Zaujme její pozici a zůstává v ní bez hnutí. Vedoucí hry může dokreslit obraz 
vhodnou zvukovou nebo hudební kulisou.

Varianta:
Hráči chodí prostorem a na signál všichni vyskočí, zakřičí a udělají spontánně 
jakýkoli živý obraz.

•

•

•
•
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Elektrický plot
Provaz napjatý asi ve výšce ramen představuje elektrický drát pod napětím. Nikdo 
se ho nesmí dotknout. Nelze ho ani podlézt. Skupina se má dostat za něj, na dru-
hou stranu, a začne tedy společnými silami přemísťovat jednotlivé členy přes drát. 
Opatrnost a kvalita provedení jsou zde důležitější než čas, než rychlost.

Brod
Stará, osvědčená hra. Skupina dostane sadu desek (nebo starých novin). Má pře-
konat vymezenou vzdálenost – řeku nebo nebezpečné území – leč jenom po nich. 
Nikdo se nesmí dotknout země, smějí šlapat jenom na desky. Za porušení tohoto 
pravidla se připočítávají trestné minuty. Členové téže skupiny se nesmějí nacházet 
současně na startu a v cíli. Smějí být ovšem na startu a na trase, nebo na trase 
a v cíli. Soutěží-li víc skupin, porovnáme jejich časy a vyhlásíme vítěze.

Hra přináší plno zážitků i otázek: Jakou strategii skupina zvolila? Kdo ji navrhl? 
Kdo všem nejvíce pomohl? Kdo spoléhal na druhé? Jaké kdo měl nebo má ze 
hry pocity? Co by se mohlo změnit, aby skupina spolupracovala lépe? Je třeba 
věnovat dost času hledání odpovědí a sdílení. I zde je sdílení stejně důležité jako 
hra sama.

Závod stonožek
Dvě skupiny stojí ve dvou zástupech. V každém zástupu se všichni najednou 
předkloní, každý pak podá levou ruku dozadu mezi nohama a pravou chytí za 
ruku hráče před sebou. Vzniknou dva řetězy. Mají dojít k metě vzdálené dvacet 
kroků (nebo oběhnout kruh), aniž by se spojení přetrhlo. Rychlejší stonožka 
vítězí.

Varianta:
Stonožka postupuje pozpátku.

Sibiř
Vytvoříme několik stejně početných skupin z různě vysokých hráčů. Na znamení 
se každá skupina snaží na jednoho vybraného člena navléknout (během čtyř minut) 
co nejvíce svršků. Na signál pak přeruší oblékání a dotyčný si zase odkládá. Všichni 
přitom nahlas počítají, kolik svršků na něj skupina dostala. Vyhrává ta, která jich 
oblékla svému členu nejvíce. Jeho vlastní oděv se však nepočítá.
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Dostihy hodnot
(Podle http://isi.brno.cas.cz/~sadovsky/hry)
Seznam slov vyjadřujících různé hodnoty vyvěsíme na tabuli nebo promítneme na zeď:

CESTOVÁNÍ ČEST SPRAVEDLNOST
DOBRÉ JÍDLO OBLÍBENOST SVOBODA
HUMOR ODPOVĚDNOST SVORNOST
CHARAKTER ODVAHA UPŘÍMNOST
INTELIGENCE OTEVŘENOST ÚSPĚŠNOST
JISTOTA PENÍZE VLAST
KRÁSA POCIT USPOKOJENÍ VŠESTRANNOST
LÁSKA PRAVDA ZAJÍMAVÁ PRÁCE
MAJETEK PŘÍRODA ZÁZEMÍ
MÍR SEBEÚCTA ZÁŽITKY
MORÁLKA SLUŠNOST ZKUŠENOSTI
MOUDROST SOUCIT ZNALOSTI

Každý hráč vybere ze seznamu a napíše 12 hodnot, které pokládá pro společ-
nost (ne jen pro sebe) za nejvýznamnější. Seřadí je sestupně od těch nejcenněj-
ších až po hodnoty, které jsou (podle něj) méně významné.
Hráči potom vytvoří dvojice. V nich vyberou ze svých 24 hodnot společně jen 
12 a seřadí je podle důležitosti. Přitom diskutují a vyvracejí si rozdílné názory, 
měli by se však shodnout.
Dvojice se spojí do čtveřic. Opět se radí a vyberou ze svých 24 hodnot 12, na 
nichž se shodnou. Seřadí je sestupně podle důležitosti.
Čtveřice se spojí do osmičlenných skupin… atd. Dialog a argumenty by měly 
rozhodovat více než hlasování. Z posledního seznamu vyberou všichni pět hod-
not a napíšou je na tabuli. Těchto pět pojmů vyjadřuje nejvyšší hodnoty skupiny. 
Hru opakujeme s toutéž skupinou po roce nebo i za delší dobu a sledujeme 
změny v názorech.

Peníze
(Podle Prázdninové školy Lipnice)
Hra trvá asi hodinu a jde při ní o vyjednávání, o schopnost podřídit se většině, 
o demokracii v praxi. Hráči si prožijí vztah k penězům a poznají, co je právo veta.

Sedí v kruhu a vedoucí hry jim vysvětlí pravidla: „Kdo nechce hrát, nemusí. 
Kdo hraje, vloží do banku, na tác ve středu kruhu domluvenou částku. Peníze tam 
zůstanou během celé hry a musí být vidět. Od naplnění banku mají hráči přesně 

1.

2.

3.

4.
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40 minut k tomu, aby se dohodli, komu všechny peníze, tedy celý bank dají. Zvo-
lený hráč musí říct, na co peníze použije, a musí to být pro jeho osobní užitek (!). 
Závěrečné hlasování musí být jednohlasé. Všichni, tedy 100 % hlasů, musí být pro 
návrh. Nebude-li po uplynutí 40 minut dosaženo dohody, připadnou všechny 
peníze vedoucímu hry (škole, táboru).

Po zodpovězení dotazů vedoucí hry začne odpočítávat čas. Do průběhu hry 
nezasahuje, pouze ujasňuje pravidla a rozhoduje, zda je navrhované využití peněz 
dosti osobní. Zodpovídá také dotazy typu: Kolik času zbývá? V závěru oznamuje, že 
běží posledních pět minut. Po jejich uplynutí se zeptá, o kom budou hráči hlaso-
vat. Zeptá se i dotyčného, jak hodlá peníze využít. Naposledy upozorní na nutnost 
jednohlasého přijetí návrhu a řídí hlasování. Podle jeho výsledku peníze buď hned 
předá zvolené osobě s blahopřáním, nebo je sám stroze shrábne a schová. (Může je 
pak dát proti potvrzení na dobročinné účely.) Hru je vhodné rychle a věcně ukončit, 
třeba pozváním na akci, která začne po přestávce. Během té si však hráči mohou 
ještě o výsledku a o průběhu hry promluvit. Hráče předem upozorníme, aby si v den 
konání hry přinesli určenou částku a počítali s tím, že ji (budou-li chtít) obětují hře.

Jindy vložíme do banku částku vydělanou na brigádě, peníze zbylé v třídním fondu 
z výletu atd. Čím je suma vyšší, tím větší je i napětí a psychická zátěž přítomných.

Prodejní výstava
Každý si namaluje obrázek a ocení si ho – napíše k němu „cenu“ v rozmezí od dvou 
do deseti korun. Rozdělíme pak hráče na skupiny A a B, ve skupině B dostane každý 
deset korun (knofl íků) a jde nakupovat „do galerie“ A. Někdo z první skupiny obrá-
zek prodá a někdo ne. Skupiny si pak vymění role a nakupuje zase skupina A.

V debatě se pak ptáme: Jak vám bylo, když jste si oceňovali své dílo? A když o ně 
jevili, nebo nejevili zájem kupci? Nabízel vám někdo méně, než byla vámi stanovená 
částka? Nabízel vám někdo více? Mluvil někdo o vašem obrázku s pohrdáním? Jaká 
je jeho skutečná cena? Na čem závisí? Co se dá a co se nedá vyjádřit penězi? Jaká je 
cena obrazů Vincenta van Gogha nebo Mony Lisy od Leonarda da Vinci? Podle čeho 
by se měla stanovovat cena obrazu, sochy, rukodělného výrobku, jiné práce člověka?

Modelové hry
(Podle PhDr. Petra Zíky)
Zadání řeší hráči jednotlivě (písemně), ve dvojicích nebo ve skupinách (interak-
tivně). Rozdělí si v nich role: otec, matka, syn (věk), dcera (věk), děda, babička (teta) 
apod. a změní se tak v simulovanou rodinu. Po ukončení hry oceníme jejich snahu 
a otevřeme sdílení. Nakonec jim řekneme správný postup podle vyhodnocení.
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Co s padesáti tisíci?
Zadání situace: Vyhráli jsme, zdědili nebo dostali od bohatého strýce 50 000 Kč. 
Je to slušná částka, i když jsou lidé, kteří ji dokážou vydělat za týden a utratit za 
dva dny. Představme si, že bydlíme u rodičů, jsme plnoletí a studujeme na střední 
škole, kde budeme brzy maturovat. Co s těmi penězi uděláme?

Hra: Dvojice jako manželé (snoubenci, sourozenci) nebo skupiny, kde má každý 
své představy, se radí, co by s penězi podnikly.

Sdílení: V kruhu porovnáváme, co kdo vymyslel a k čemu došly dvojice, skupiny. 
Na závěr řekne vedoucí hry hráčům zhruba následující.

Vyhodnocení: Za padesát tisíc můžeme zvládnout cestu kolem světa pro nená-
ročné. Můžeme si koupit zvukovou soupravu nebo si na půl roku pronajmout malý 
byt, zaplatit pobyt na kvalitní anglické škole, kde se naučíme anglicky. Záleží na 
tom, co od života chceme. Chybu neuděláme, ani když těch padesát tisíc vezmeme, 
uložíme a počkáme, až budeme pro ně mít vhodné užití. Třeba je přidáme k jiné 
částce, abychom si pak pořídili bydlení nebo zařízení bytu atd. Když však peníze 
uložíme do banky, potom ne všechny. Vezmeme deset procent z celkové částky 
a můžeme je měsíc dva utrácet – kupovat si cédéčka, zajet se někam podívat 
a budeme mít pocit, že jsme si něco užili. Většina peněz nám však zůstane, aby nám 
později byly užitečnější. Neměli bychom hned celou částku utratit za něco, co nám 
poslouží jen krátce, co nám poskytne jen momentální, přechodnou radost.

Co když máme milion?
Zadání situace: Zdědili jsme, vyhráli nebo jinak legálně získali milion korun. Co 
uděláme? Jak s ním naložíme jako středně situovaná rodina, kde má každý svoje 
představy a nároky?

Hra: Dvojice nebo skupiny (rodiny) hrají situaci v prostoru.

Sdílení: Hráči sdělují svá řešení a vedoucí hry jim pak řekne zhruba následující.

Vyhodnocení: Máme-li milion korun, připadá v úvahu bez ohledu na to, kolik je 
nám let, především možnost investovat, pořídit si to, co má trvalou hodnotu a co 
nám bude peníze dál přinášet (aktiva). Investovaný milion nevynese dvě stě tisíc 
každý další rok, ale při dobré investici můžeme počítat s tím, že téměř jistě vynese 
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ORIENTAČNÍ A STOPOVACÍ HRY

Orientační a stopovací hry jsou velmi oblíbené. Rozvíjejí pátrací refl ex a bystří 
smysly. Využijeme při nich stopovací želízka – vytvarované plíšky, které na měk-
kém terénu zanechávají stopu zvířete. Upínají se k botě řemínky. Na kratší trasy 
můžeme užít i kukuřici, hrách nebo zrnka rýže, která hledaný nechává za sebou 
na zemi.

Po stopách Johna Silvera
John Silver, drsný jednonohý kapitán pirátů, se snažil získat poklad ukrytý na 
ostrově. Jeho dřevěná protéza však zanechávala stopu v rozbláceném terénu.

Podpatek staré holínky seřízneme do válečku (stopa protézy) a vybereme 
zdatného běžce. Ten si obuje upravenou holínku a jde skrýt poklad. Zanechá za 
sebou v terénu dlouhou a klikatou stopu, než se schová. Za čtvrt hodiny po něm 
vyrážejí stopaři. Když kapitána Silvera najdou a uhodnou jeho hádanku, pirát se 
vzdá pokladu.

Finská stezka
Potřebujeme horolezecká lana, karabiny, úvazky, duše z pneumatik apod. Stezka 
je kombinací naší tvořivosti a toho, co nabízí terén. Vedeme ji lesem, skalami 
a vodou obloukem a pak uzavřeme kruh. Používáme lanové lávky, šplh na strom, 
skok z výšky do vody, výstup po skále a slaňování, chůzi na chůdách, plavání, jízdu 

„lanovkou“, plavbu na duši z traktoru atd. Za vynechanou překážku se přidávají 
trestné minuty. Náročnost překážek se řídí možnostmi hráčů. Na prvním místě 
je vždy bezpečnost! Jednotlivci startují ve tří- až pětiminutových intervalech. Běží 
každý za sebe (při štafetě jako členové družstev). Vítězí ten, kdo zvládne většinu 
překážek a má nejlepší čas.

Gonio
Gonio radiostanice, která ve tmě a v mlze navádí letadla, je vzorem pro následující 
hru. Hráči vytvoří dvojice. Všichni si zavážou oči a dvojice stojící k sobě bokem 
ještě svážeme v místě doteku za zápěstí a za kotníky. Rozmístíme je pak na louce 
a v jednom jejím cípu v delších intervalech zvoníme na zvon (gong nebo na kus 
kovu). Pro hru je vhodná travnatá plocha, louka pod zvonicí apod. Hráči naslou-
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chají, dvojice se pak musí domluvit a společně podle zvuku dojít ke zvonu. Není to 
snadné. Akustické poměry v terénu jsou složité a zvuk jako by zněl z různých stran. 
(Je zajímavé, že dvojice často opisují pravotočivý kruh. Ukáže nám to i případný 
videozáznam.)

Hoganův závod
(Plná verze hry je ve Zlatém fondu her 1)
Vytvoříme smíšené dvojice. Vždy chlapec a dívka spolu běží tříkilometrovou trať 
co nejrychleji, pozadu a drží se po celý závod za ruku (nebo jsou svázáni šátkem). 
Dvojice může střídat běh a chůzi. Mají však zakázáno se obracet, zastavovat, pouš-
tět se (nebo šátek rozvázat). Kdo by se otáčel bokem po směru tratě, je diskvali-
fi kován. Kontroly na trati střeží dodržování pravidel.

Na mlsné lišky
Hráči se rozdělí do dvou skupin, na červené a modré. Obě skupiny nejdřív vyrobí 

„poklad“, např. uvaří karamelový pudink s meruňkami. Dostanou pak hodinu na to, 
aby ho někde v okolí ukryly. Společně s každou skupinou ho jde ukrývat i „špion“, 
jeden člen druhé skupiny. Modří musí špionovi červených (a naopak) ukázat, kam 
poklad skryli, a špion si nesmí dělat poznámky ani nákres. Přesně za hodinu jsou 
všichni zpět. Každý špion popisuje své skupině cestu k pokladu. Zase nic nesmí 
psát a kreslit. Skupiny se vydají hledat a špiony nechají „doma“. Mají hodinu na to, 
aby vypátraly poklad druhé skupiny. Když ho najdou, měly by z něj nechat část 
špionovi. Pokud poklad nenašly, velmi ochotně ho snědí jeho výrobci.

Petrachtace
Tímto názvem se často označují vícedenní průzkumné výpravy několikačlenných hlí-
dek. Vylosované smíšené dvojice nebo skupiny plní ve stanoveném čase tyto úkoly:

dostanou se do určené obce, vzdálené asi pět kilometrů od základny,
zjistí něco o její historii,
donesou potvrzení o tom, že někde pracovaly a dostaly za odměnu něco 
k jídlu,
donesou jednoduchý hudební nástroj (něco, co vydává tón) a doprovodí pís-
ničku,
přinesou „to, co se nedá koupit ani zaplatit penězi“,

Když se dvojice vrátí, koná se petrachtační burza. Skupiny předvádějí trofeje 
a vyprávějí své zážitky.

•
•
•

•

•
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Kdo chytí lišku?
Potřebujeme blok šatnových lístků s čísly. Rychlý hráč s červeným šátkem je liška. 
Vyjde čtvrt hodiny před skupinou, udržuje si náskok a značkuje cestu (šatnovými) 
papírky s čísly. Skupina má všechna čísla objevit, vystopovat lišku a šátek jí vzít. To 
se hráčům podaří, když po odhalení liščího úkrytu ještě uhádnou tři liškou (lišá-
kem) připravené hádanky.

Nápisy krále Ašóky
(Plná verze hry je ve Zlatém fondu her 1)
Zde je uvedena zjednodušená verze pro děti. Začneme vyprávěním o tom, jak 
za vlády moudrého indického krále Ašóky země vzkvétala řízena zákony, které 
ustanovil a které nechal vytesat na průčelí chrámů. Po jeho smrti je pohltila 
džungle a jenom pár vědců a dobrodruhů se vydalo po stopách odkazu krále 
Ašóky.

V místech, kde je zarostlý a nepřehledný terén, poschováváme obálky se šifro-
vanými citáty. Citáty (nešifrované) psané velkými písmeny na čtvrtkách můžeme 
také upevnit na stromy nebo na zbytky zdí. Hráči je hledají, opisují a ty z obálek 
musí vyluštit. Za každý správný citát získávají bod.

Na konci hry se nápisy nahlas čtou a vyhodnotí se pořadí skupin. Důležitá je 
zde atmosféra, např. večer, nápisy umístěné na zřícenině hradu či rotundy ozařuje 
oheň.

Příklady vět a jejich šifrovaná podoba (kterou lze po zkopírování a zvětšení 
použít):

Na mém území nesmí být usmrcen ani obětován žádný živý tvor.
NA MÉ MÚZE MÍNE SMÍBÝ TU SMR CENA NIOB ĚTO VÁNŽÁ DNÝŽI 
VÝTVOR.
(Jinak rozdělená slova.)

Vyhýbej se hněvu, propusť pýchu svou.
VAYBHGÝMBLEKJ SIEO HZNFĚEVNUK, PURBOPPBUWSQŤY PXÝVCHNUK 
SQVBOXUL.
(Číst pouze každé liché písmenko.)

Dobré je ovládat mysl.
LSYM TADÁLVO EJ ÉRBOD.
(Slova i věta pozpátku.)
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Špatného přítele nevol si.
OHÉNTAPŠ ELETÍŘP LOVEN IS.
(Slova pozpátku, ale ve správném pořadí.)

Moudrý sám sebe ovládá.
MOUSÁM DRÝSE BEO VLÁDÁ.
(Proházené slabiky s následujícím slovem.)

Slova, jež prázdná jsou, jsou také bez ceny.
3PRÁZDNÁ 6TAKÉ 2JEŽ 5JSOU 8CENY 4JSOU 1SLOVA 7BEZ.
(Přeházení slov s napsaným pořadím.)

Kdo vítězí nad sebou, je pravý hrdina.
LEP WJUFAJ OBE TFCPV, KF QSWZ CHSEJOB.
(Posunutí o jedno písmeno v abecedě vpřed.)

Některé další citáty:

Pravda nehladí. (Polské přísloví)
PARBAEVTDWAZ NCEŽHHLJAWDVÍX.

Pravda je krásná a vytrvalá věc. (Platon)
PARSAQVZDNAO JVEE KVRŠÁÝSMNÁÁŠ AV VĚYŘTÝRÍVKAGLMÁL VNĚŘCK.

Pravda může být nespravedlivá. (Simone de Beauvoir)
PRA VDAMŮ ŽEBÝ TNESPRAV ED LIVÁ.

Pravda je vždycky nejsilnější argument. (Sofokles)
PRAV DAJ EVŽDY CKYNEJ SIL NĚJ ŠÍARGUM ENT.

Pravda je často spojena s nebezpečím. (Ammianus Marcelinus)
PR AVDAJ EČAS TOS POJE NASNEBEZ PEČÍM.

Láska se jen láskou hojí. (C.czochius)
4LÁSKOU 5HOJÍ. 2SE 1LÁSKA 3JEN

Láska se dává, láska se nebere. (H. Sienkiewicz)
3DÁVÁ, 5SE 6NEBERE. 1LÁSKA 2SE 4LÁSKA
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Láska se projevuje činy, ne řečmi. (Španělské přísloví)
5NE 1LÁSKA 6ŘEČMI. 4ČINY 2SE 3PROJEVUJE.

Písmenkové šifry
Nejprostší šifrou je psaní slov (vět) odzadu. Písmena mohou být sestavena do 
čtverce a čtou se podle daného vzorce. V následujícím případě začneme odzadu 
a čteme zdola, shora, zdola atd.

Š H S Í J E

I C M P E L

F Ý E Z J H

E V N A E O

R O K N D T

V případě záměny písmen často jde o posuny v abecedě. Můžeme užít i jiné klíče, 
morseovku, čísla apod. Šifrování rozvíjí u dětí schopnost soustředění, bystří rozum, 
logiku a také smysl pro tajemno…

Poklad
Vedoucí hry nepozorovaně schová blízko základny „poklad“ – menší věc, kterou 
všichni znají, třeba svůj šátek nebo baterku, do vykotlaného dubu, pod klády, do 
hromady listí. Nenápadně si odkrokuje vzdálenost od úkrytu ke vchodu budovy. 
Oznámí poté, že v okruhu tolika a tolika kroků ode dveří je ukrytý poklad, ale 
neřekne, kterým směrem. Může trochu popsat místo (např. blízko jsou kopre-
tiny, nebo přibližný směr jihovýchod). Vyhrává ten, kdo „poklad“ objeví jako první. 
Pozor na nezajištěné jámy, studny a septiky!

Hranice
Potřebujeme barevné samolepky, stužky, krepový papír. Hráči vytvoří dvě skupiny. 
První – pohraničníci – obsadí hranici dlouhou zhruba 200 metrů. Druhá sku-
pina jsou běženci. Mají na rameni barevnou stužku (samolepku, proužek papíru) 
a chtějí přes onu hranici přejít. (Nesmí obcházet její konce.) Pohraničníci se pohy-
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bují jenom na svém území, za hranicí. Nesmějí chodit přes ni, předem ale mohou 
si připravit maskované úkryty. Když chytí běžence, strhnou mu pásku (samolepku). 
Získají-li během stanovené doby pásky od více než poloviny běženců, vyhráli. Když 
naopak více než polovina běženců překoná hranici, vítězí oni.

Pozorovatel Bystrouška
Vytvoříme dvě skupiny – modré a červené. Jednoho hráče, (pozorovatele Bys-
troušku) pošleme z doslechu. Skupiny se pak tiše domluví na způsobu, jakým 
budou modří označovat cestu červeným. Modří vyrazí a po patnácti minutách za 
nimi červení. S těmi jde pozorovatel Bystrouška a pátrá, podle čeho se orientují. 
Když pozná způsob, jakým modří tajně sdělují červeným směr cesty, vyhrává.

Tajemné skalní kresby
Ve skalnatém terénu nebo na zdech jeskyně namalujeme magické znaky. Hráči je 
mají ve vymezeném čase obkreslit a pak odevzdat. Můžeme použít dávné symboly 
jako Šalamounovu pečeť, univerzální symbol života Ench, Horovo oko a další. Na 
konci se hodnotí počet správně obkreslených znaků a čas. O smyslu symbolů 
a o jejich dávných nositelích si pak vyprávíme navečer u ohně.

Bludičky
Potřebujeme šátek pro každého hráče a oblast s nepřehledným, zalesněným teré-
nem, ve kterém jsou rokliny, kopce, návrší. Na základně si všichni zavážou oči 
a odvedeme nebo odvezeme je asi tři kilometry daleko. Za chůze měníme směr, 
abychom jim ztížili orientaci, autem jedeme schválně komplikovaněji a déle, aby-
chom vyvolali dojem delší vzdálenosti. Na místě pak sejmeme hráčům šátky a sdě-
líme jim, že kdo dorazí zpět jako první, ten získá odměnu. Pak zmizíme… (Hra je 
vhodná pro ty starší děti, které se dokážou samostatně pohybovat v terénu.)

Lesní čaj
Budeme potřebovat několikery zápalky, provázek, sekery nebo nože, stopky, ešusy 
a vodu. Každá skupina si připraví ohniště a dostane tři zápalky. Na signál běží pro 
dřevo a pro byliny, pak zapálí oheň, a když jim zápalky nestačí, mohou dostat další. 
Za každou se však připočítává minuta. Nasbírané byliny překontroluje vedoucí hry, 
a když je shledá v pořádku, skupina si z nich uvaří čaj. Čas měříme od startu do 
chvíle, kdy voda v kotlíku začala vřít.
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